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!Amaran
Pihak Jabatan Agama Islam Perak tidak bertanggungjawab ke atas sebarang penambahan ayat selain daripada kandungan khutbah yang dikeluarkan.

” كصيحنت بواه ڤيڠڬڠ; توانيكن حق ترهادڤ توبوه ابدن “
18 Mac 2022 / 15 Syaaban 1443

ﭐالْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1القائل:
ﱌ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱍ
ﭐﱡﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱑﱠ

(سورة ا ألعراف اايت  2)31ﭐ

مقصودڽ :واهاي انق چوچو آدم! ڤااكيهل ڤااكيمنو يڠ ابڬوس ڤد ستياڤ اكيل
(مماسويق) مسجد ،ماكن دان مينومهل ،تتاڤي جاڠن برلبهين .سوڠڬوه ،هللا تيدق
مڽواكءي اورڠ يڠ برلبيه-لبهين.
َشيْ َك َلَُ ،و َآ ْشهَدُ َآ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل .الل َ ُه َم
هللا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َآ ْشهَدُ َآ ْن ل ا َ َل ا َّل ُ
ِ
ِ
3
ْ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
َص ّل َو َس ّ ْل عَل َس ّيدانَ ُم َح َمد َوعَل آل َو َآ َ
ْصا ّبه والتَا ّبع ْ َي لهُم ّاب ْح َسان ال ي َ ْو ّم
ِ
هللاُ 4آ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َ ِوى ّ
هللا فَ َق ْد فَ َاز
الينَ .آ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد هللا! ات َ ُق ْوا َ
الْ ُمتَ ُق ْو َن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة هللا ،lدڠن ملقساانكن ستياڤ
ڤرينته دان منجاءويه سڬاّل ّلرڠڽن; موده-مودهن هيدوڤ كيت دبركيت هللا،
ددنيا دان د أآخرية .برسڤنا سبوتن هاري بواه ڤيڠڬڠ سدنيا ڤد  10هاري بولن
مچ ،منرب اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق” :كصيحنت بواه ڤيڠڬڠ; توانيكن حق
ترهادڤ توبوه ابدن“.
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سسوڠڬوهڽ كصيحنت ادال انتارا نعمت تربرس كورنياءن الهيي; انمون
ماءنيس رسيڠ اكيل ّلّلي ّللو ملوڤاكڽن .درڤد ّا ْب ّن َع َباس اكاتڽ :تهل برس بدا نيب
ﷺ" :دوا نعمت يڠ كباڽقن اورڠ رسيڠ ترڤدااي دڠڽن; ايءيت نعمت كصيحنت دان
(رواية امام البخاري)
ماس ّلڤڠ".
كصيحنت يڠ ابءيق منتيجهكن ڤرجالنن كهيدوڤن بركوالييت دان جسهرتا .كصيحنت يڠ
ابءيق ممربي كسن ڤوس يتيف كڤد ديري ،لكوارڬ ،مشاركت دان نڬارا .كصيحنت
يڠ ابءيق داڤت ممنبه كسمڤورانءن دان كخشوعكن ملقساانكن عباده سڤريت
صالة ،ڤواسا ،دان حاج .اوليه سبب ايت ،اسالم امت منيتيقربتكن معلن ڬاي
هيدوڤ يڠ ابءيق دان صيحت .حديث دروايتكن اوليه امام مسل درڤد أآيب
ُه َرْي َرة براكت هباوا رسول هللا ﷺ برس بدا:
الْ ُم ْؤ ّم ُن الْقَ ّو ُّي خ ْ ٌَري َوآَ َح ُّب ا َل َ ّ
الِل ّم ْن الْ ُم ْؤ ّم ّن الضَ ّع ّيف.
ِ
مقصودڽ :ساأورڠ مؤمي يڠ قوات ايت لبيه ابءيق دان لبيه دچينتاءي اوليه هللا
درڤد ساأورڠ مؤمي يڠ مله.
ڬاي هيدوڤ ابءيق دان صيحت برمقصود منجاڬ ابتسن َشيعة ڤامكنن،
منجالين كهيدوڤن يڠ أآكتيف دان منچڬه رسات مليندوڠي ديري درڤد ڬجاّل
ڤڽاكيت .اسالم مڠواتماكن كساميبڠن ڤنجاڬاءن روحاين دان جسامين اڬر تربيناڽ
اومت اسالم يڠ چردس فيكرينڽ دان قوات جسامنڽي اونتوق ممباڠونكن اومة دان
مماجوكن وطن.
س يدڠ مجعة يڠ منداڤت مكولياءن الهيي،
سابن اتهون ،بيلڠن رعيت مليس يا يڠ مندريتا ڤڽاكيت كڬاڬلن فوڠيس بواه
ڤيڠڬڠ سامكي منيڠكت .كتيك اين دّلڤوركن ترداڤت مهڤري  50،000ڤساكيت
كڬاڬلن فوڠيس بواه ڤيڠڬڠ يڠ سدڠ منجالين راوتن دايليسيس (.)dialisis
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ستياڤ اتهون بيلڠن ڤساكيت تروس منيڠكت ،بردارسكن اڠك ڤرمتهبن
بيلڠن ڤساكيت ابرو ،دجڠاككن جومهل ڤساكيت يڠ ڤرلو راوتن دايليسيس اكن
منچچه  106،000اورڠ ڤد اتهون  30 .2040ڤراتوس درڤد جومهل ڤساكيت
براد دامل اوس يا مودا دابوه  45اتهون.
أكداءن اين ساڠت ممبميبڠكن كران مراوت ڤساكيت بواه ڤيڠڬڠ ممرلوكن بلنجا
يڠ تيڠڬي .بلنجا راوتن دايليسيس يڠ دڤرلوكن اوليه ستياڤ ڤساكيت منچچه دوا
ريبو سبيلن راتوس ريڠڬيت س بولن ،ااتو مهڤري تيڬ ڤولوه لامي ريبو ريڠڬيت
س تاهون .جمليس اڬام اسالم ڤرياق ڤد ماس اين ممبياايءي ڤربلنجاءن راوتن
دايليسيس رساماي  576اورڠ أآصناف ،مليبتكن مهڤري توجوه بلس جوات
ريڠڬيت س تاهون .ڤربلنجاءن تروس منيڠكت اتهون ديم اتهون ،دسببكن
ڤساكيت تروس برمتبه دان بلنجا راوتن ڤوّل سامكي منيڠكت ماهل.
حاضريين يڠ درمحيت هللا،
بواه ڤيڠڬڠ ادال انتارا اورڬن ترڤنتيڠ دامل توبوه ماءنيس .بواه ڤيڠڬڠ برڤرانن
س باڬاي ڤناڤيس دان ڤمربس يه داره اونتوق مڽيڠكري ڤلباڬاي ابهن كوموهن ااتو
ابهن كوتور يڠ تيدق دڤرلوكن اوليه ابدن ماءنيس .كڬاڬلن بواه ڤيڠڬڠ بكرجا
مڠعاقبتكن داره دان ابدن اكن دڤنويه ككوتورن براچون يڠ تيدق داڤت
دلكواركن.
انتارا تندا ٢ڤڽاكيت بواه ڤيڠڬڠ ادال بڠكق اكيك ،سبڤ ( )sembapموك،
كوليت كريڠ دان ڬاتل ،كرڤ ممبواڠ اءير كچيل تراواتم ڤد وقتو مامل ااتو مڠهادڤي
كسوكرن ممبواڠ اءير كچيل ،چڤت لتيه ،هيلڠ سلريا ماكن ،لواي دان مونته ،كنچيڠ
بربوءيه ااتو كنچيڠ برداره رسات سوسه برنفس.
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كڬموقن ،كرادڠن بواه ڤيڠڬڠ ،ابتو اكرڠ ،مروكوق رسات ڤڠمبيلن جامو،
هراب ( )herbaدان اوبت ٢تراديس يوانل تنڤا اكولن ،رسات ڤڠمبيلن اوبت اتهن
ساكيت تنڤا نصيحت دوكتور بوليه منجادي ڤڽومبڠ كروسقن بواه ڤيڠڬڠ .ڤڽاكيت
كنچيڠ مانيس دان تكنن داره تيڠڬي مروڤاكن ڤوچنا اواتم يڠ بوليه مڽببكن كڬاڬلن
دان كروسقن بواه ڤيڠڬڠ برّلكو لبيه چڤت.
اونتوق مڠيلقكن كيت درڤد مڠاملي كروسقن بواه ڤيڠڬڠ ،خطيب مڽمڤايكن
نصيحت ٢درڤد مكنرتين كصيحنت مليس يا:
ڤراتم; معلكن ڬاي هيدوڤ صيحت ،مڠاول برت ابدن ،مالكوكن س منن
سكورڠ-كورڠڽ دوا ڤولوه مينيت ستياڤ هاري سهيڠڬ مڠلواركن ڤلوه ااتو ڤاليڠ
تيدق تيڬ اكيل دامل سيڠڬو ،ممستيكن تيدور دان رحيت يڠ چوكوڤ ،تيدق
مروكوق ،تيدق مڠمبيل مينومن كرس.
كدوا; ڤڠمبيلن ماكنن سچارا صيحت ،ابهن ڤروتي ( )proteinيڠ تيدق برلبهين،
ڬوّل يڠ تيدق برلبهين ،كورڠكن ڬارم دامل ماكنن ،ماسق دڠن مڠڬوانكن ميڽق يڠ
سديكيت ،جاڠن امبيل ترّللو ابڽق ملق يڠ تڤو ،رسات ايلقكن ماكنن سڬرا كران
ممڤوڽاءي اكندوڠن ڬارم يڠ تيڠڬي ،جوڬ ايلقكن ماكنن يڠ مڠاندوڠي ابهن
ڤڠاويت ( )pengawetيڠ ترملڤاو ابڽق .ابهن ماكنن صيحت يڠ سسواي اونتوق
ڤساكيت بواه ڤيڠڬڠ انتاراڽ كوبيس بوڠا ،ڤوتيه تلور ،ابوڠ ڤوتيه ،اڠڬور مريه،
أآمي س بلوم دماسق دبواڠ كوليت دان ملق.
كتيڬ; اوليه سبب ڤڽاكيت بواه ڤيڠڬڠ تيدق منوجنوقكن ڬجاّل اول ،ادال ڤنتيڠ
اونتوق دّلكوكن ساريڠن ااتو ڤمريقساءن كصيحنت سچارا براكّل; مالكوكن
ڤمريقساءن داره سكورڠ-كورڠڽ س تاهون ساكيل; دنصيحتكن دّلكوكن امن بولن
ساكيل ابڬي يڠ سوده ملڤيس اوس يا  45اتهون.
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أكمڤت; ايلقكن مڠمبيل جامو ،هراب ،اوبت ٢تراديس يونل دان ۏيتامي سچارا
برلبهين تنڤا منداڤت نصيحت دوكتور كران ابهن ٢ترس بوت يڠ دآأمبيل سچارا
برلبهين اكن ممقسا بواه ڤيڠڬڠ اونتوق بكرجا لبيه درڤد سڤاتوتڽ.
لكامي; اءير ممبنتو ممربس هيكن كوتورن دامل داره يڠ دلكواركن ماللوءي ڤمبواڠن اءير
كچيل .اءير توروت ممبنتو ممبوك لواس ڤمبولوه اونتوق ممبنتو مڽالوركن داره كبواه
ڤيڠڬڠ .اوليه ايت معلكن ممينوم اءير دڠن سچوكوڤڽ.
أكمن; مليندوڠي اكنق ٢درڤد ترّللو اول دان ترّللو كرڤ مڠمبيل ماكنن سڬرا يڠ
ممڤوڽاءي اكندوڠن ڬارم يڠ تيڠڬي ،دان مينومن سودا يڠ ممڤوڽاءي اكندوڠن ڬوّل
يڠ تيڠڬي; مڽببكن بواه ڤيڠڬڠ اكنق ٢ترڤقسا بكرجا لبيه اونتوق ممڤروسيس ڬوّل
دان ڬارم يڠ برلبهين دامل ابدن.
هللا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ّابلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي
َاب َركَ ُ
هللا
الس ّم ْي ُع ِالْ َع ّل ْ ُْيَ .آ ُق ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َآ ْس َت ْغ ّف ُر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُ ُْك َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْنُ ْم
َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُْي.
ِ
Khutbah Kedua

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدَ َ
َشيْ َك َلَُ ،و َآ ْشهَدُ َآ َن َس يّدَ انَ
هللا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الشا ّك ّرينَ .آ ْشهَدُ َآن ل ا َ َل ا َّل ُ
َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .اللَهُ َم َص ّل َِو َس ّ ِ ْل َو َاب ّركْ عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل آ ّ ّل َو َآ ْ َ
ْصا ّب ّه
َآ ْ َمج ّع ْ َيَ .آ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َي.
هللا! ّات َ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
مسلمي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر كيت تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل س نه
وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول هللا ﷺ ،ڤارا ْصابة دان اتبعي .جاڬال هوبوڠن دڠن
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هللاlدان سسام ماءنيس .معموركن رومه ٢هللا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده،
تراواتماڽ صالة فرض برجامعه .ڤرابڽقن صلوات دان سالم أكتس جوجنوڠن برس نيب
محمد ﷺ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ8ﭐ

اللَهُ َم َص ّل عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل آ ّل ُم َح َمد َ ََك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل آ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َو َاب ّركْ عَ َل
ِ
ِ
ْ
ُم َح َمد َوعَ َل آ ّل ُم َح َمد َ ََك َاب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل آ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي ّ ْف ال َعال َ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْي ٌد
ِ
ِ
ِ
َم ّج ْي ٌد.
َاللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
ات َو َآ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َآ ّل ْف ب َ ْ َي
ول ّ
ُقلُوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّف قُلُ ّوهبّ ُم ْاّلمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْْتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ّ
هللا ﷺ.
اللَهُ َم اانَ ن َ ْساَ ُ َل تَ َما َم ال َعا ّف َيةَ ،ون َ ْساَ ُ َل د ََوا َم ال َعا ّف َيةَ ،ون َ ْساَ ُ َل ُّ
الش ْك َر عَ َل ال َعا ّف َية،
َون َ ْساَ ُ َل الْ ّغ َن َع ّن النَ ّاسَ ،اللَهُ َم عَا ّفنَا ّف أآبْدَ ا ّننَا ،اللَهُ َم عَا ّفنَا ّف َآ ْ َسا ّعنَا ،اللَهُ َم عَا ّفنَا ّف
َآبْ َص ّارانَ  ،اللَهُ َم اانَ ن َ ْساَ ُ َل الْ َع ْف َو َوال َعا ّف َي َة ّف ّال ْي ّن َوالُّ نْ َيا َوال ّخ َر ّة.
َاللَهُ َم ا ْدفَ ْع َعنَا الْ َب َال َء َوالْ َو َاب َء َوالْغ ََال َء َوالْ ّم َح َن َوالْ ّف َ َنت َما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َن َع ْن ب َ َ َّلانَ َهذا
َخ َاص ًة َو َع ْن َسائّ ّر بُ ْ ََلان عَا َم ًة.
اي هللا! اي َش ّاف! كورنياكنهل كڤد اكيم كصيحنت توبوه ابدن ،كصيحنت عقل فيكرين،
كصيحنت هايت نوراين دان كصيحنت سوا ڤنچا ايندرا اكيم.
اي َر َزاق ،بركتيهل مهبامو يڠ ملقساانكن زاكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي رزيق يڠ برليڤت
ڬندا كڤد مريك ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه ڬولوڠن فُ َق َراء دان
َم َسا ّكي درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.

Ayat Al-Quran
Doa untuk kaum muslimin
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اي َذا الْ َج َال ّل َواّل ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أآمانه .قواتكن اميان اكيم اڬر
منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت سال ڬوان هرات بندا بوكن ميليك اكيم ،ممربي ااتو
مرنميا رسواه ،مڽالهڬوانكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن اكيم ترماسوق
دامل ڬولوڠن يڠ مڠاابيكن تڠڬوڠجواب يڠ د أآماهنكن.
ال الْ ُم ْ ّ
اي َم ّ َ
ل ،جاءويه نڬارا اكيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا اكيم كڤد اكلڠن مهبامو يڠ أآمانه دان اخالص،
رسات تڬس ّلڬي براين منڬقكن كبرنن دان ملقساانكن كعاديلن برلندسكن حكوم.
اي َم ّال ،اي هَا ّدي ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما
موليا ڤدوك رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن
املرحوم سلطان أآزلن حمب الين شاه املغفور-ل دان راج ڤرماءيسوري ڤرياق دار
الرضوان توانكو زارا سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

هللا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْكَ ،و ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْاساَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْكَ ،و َ ّل ْك ُر ّ
هللا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َآ ْك َ ُربَ ،و ُ
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